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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled prionových chorob vyskytujících se u 

lidí i zvířat včetně způsobu neškodného odstranění živočišných odpadů s obsahem prionů. 

Vlastní práce je složena z několika kapitol. První část je zaměřena na 

charakteristiku fyziologického buňkového proteinu PrPC  a jeho konverzi na patologický 

prion PrPSc. Smrtelná prionová onemocnění postihující lidi i zvířata, jejich vznik, projevy, 

příznaky a způsoby přenosu popisuje druhá kapitola. Třetí část se zabývá odpady 

s obsahem prionů a preventivními opatřeními přijatými v ČR vzhledem k BSE včetně 

statistického hodnocení situace BSE v České republice a ve světě. Na závěr je popsán 

technologiký postup zpracování živočišných odpadů v asanačním podniku AGRIS 

Mankovice. 

Klíčová slova: prion, transmisivní encefalopatie, specifikovaný rizikový materiál, asanace. 

Summary 

This work presents the general overview of the prion diseases that affect humans 

and animals as well as the technical processing of animal waste which is contaminated by 

prions. 

The work itself is composed of several chapters. The first part is focused on the 

description of the physiological cellular protein PrPC and its conversion into the 

pathological prion PrPSc. Deadly prion diseases that affect both humans and animals, their 

origin and the manifestations of these diseases, their symptoms, and the ways of 

transmission are described in the second chapter. The third part concentrates on the 

processing of waste contaminated by prions and on the preventive measures adopted in the 

Czech Republic concerning BSE. Moreover, it comprises statistical evaluation of the 

situation of BSE in the Czech Republic and in the world. Finally, the thesis describes the 

technology of animal waste processing in the sanitation company AGRIS Mankovice.  

Keywords: prion, transmissible encephalopathy, specified risk material, sanitation. 
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Seznam zkratek 

BSE bovinní spongiformní encefalopatie 

CJD Creutzfeldt – Jakobova choroba 

CWD Chronic Wasting disease (chronické chřadnutí jelenovitých) 

FFI Fatální familiární insomnie 

FSE Felinní spongiformní encefalopatie koček 

GSS Gerstmann – Sträussler – Sheinkerův syndrom 

GTH glyceroltriheptanoát (značkovací látka) 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (kritické kontrolní body) 

MKM masokostní moučka 

OIE The World Organisation for Animal Health (Světová organizace pro zdraví 

zvířat) 

PRNP prionový gen 

PrP prionový protein 

PrPC fyziologický buněčný protein 

PrPSc patologický prion 

SRM specifikovaný rizikový materiál 

SVÚ Státní výzkumný ústav 

TME Transmissible mink encephalopathy (přenosná encefalopatie norků) 

TSE transmisivní spongiformní encefalopatie 

VŽP vedlejší živočišné produkty 

vCJD varianta Creutzfeldt – Jakobovy choroby 

WAHID World Animal Health Ilformation Database (Celosvětová informační databáze 

o zdraví zvířat)  
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1. Úvod a cíl práce 

Prionózy jsou neurodegenerativní onemocnění postihující lidi i zvířata, která 

končí ve všech případech smrtí postiženého jedince [1]. Prionové choroby se dostaly do 

popředí zájmu veřejnosti v roce 1986 v souvislosti s epidemií bovinní spongiformní 

encefalopatie (BSE) ve Velké Británii. Zdrojem nákazy BSE byla pravděpodobně změna 

technologie při výrobě masokostní moučky, která byla vyráběna i ze zvířat uhynulých 

následkem prionové choroby. V 70. letech 20. století došlo v Anglii z úsporných důvodů 

ke snížení teploty při jejím zpracování a priony v ní obsažené nebyly proto dostatečně 

deaktivovány. Skot krmený touto masokostní moučkou onemocněl na BSE [2].  

V roce 1996 byla prolomena mezidruhová bariéra mezi zvířetem a člověkem. Ve 

Velké Británii byla diagnostikována nová varianta Creutzfeldt – Jakobovy choroby 

(vCJD), která je považována za lidskou formu nemoci šílených krav, neboť ji vyvolávají 

původci se stejnou kmenovou charakteristikou jako původci způsobující BSE. Za původce 

prionových chorob se považují patologické priony PrPSc, které se zásadně odlišují od 

ostatních infekčních organizmů tím, že nejsou nositeli genetické informace uložené 

v nukleové kyselině [3]. V roce 1997 získal Stanley B. Prusiner Nobelovu cenu za 

formulaci prionové teorie [4]. 

Cílem práce bylo zpracovat přehled prionových nákaz do současné doby 

známých, jejich společné charakteristické znaky a také způsob přenosu těchto chorob. Dále 

práce obsahuje souhrn důležitých ochranných preventivních opatření platných v ČR, která 

jsou zaměřena zejména na bezpečnost potravin, ochranu spotřebitele a životního prostředí 

v souvislosti s ohledem na možné riziko šíření nákazy BSE. Statisticky je zpracována 

situace BSE v České republice a ve světě. V bakalářské práci jsou rovněž uvedeny 

technologické postupy zajišťující neškodné zpracování a odstranění živočišných odpadů 

v asanačním podniku AGRIS Mankovice. Tyto veterinární odpady jsou dle současné 

legislativy považovány za vysoce rizikové s ohledem na možný výskyt patogenního prionu 

PrPSc.   
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2. Charakteristika prionů 

Slovo prion pochází z anglického termínu proteinaceous infectious particle, v 

překladu proteinová infekční částice. 

Poprvé jej použil Stanley Prusiner ve své práci v roce 1982 [5]. Původně sloužil k 

označení původce transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) savců. Postupně se 

význam tohoto slova upřesňoval a doplňoval především o poznatky, že jde o patologickou 

izoformu původního fyziologického buňkového proteinu PrPC [6]. 

Až do objevení prionů se považovalo za absolutně platné, že vznik onemocnění je 

spojen pouze s působením infekčního organizmu, který obsahuje nukleovou kyselinu 

nesoucí genetickou informaci. Teprve identifikací prionů – proteionových komponent byla 

tato téze vyvrácena, a to především zásluhou prací Stanley B. Prusinera, který v roce 1997 

získal za objev prionů Nobelovu cenu [4]. 

2.1 Protein PrPC 

PrP (prionový protein) se u savců vyskytuje ve dvou izoformách. Jednou z těchto 

izoforem je buněčný protein PrPC (celulární), který se běžně vyskytuje v neuronech, 

gliových buňkách mozku, leukocytech a dalších buňkách tkání. U člověka je kódován 

prionovým genem PRNP na 20. chromozomu; u ovcí a skotu na 13. chromozomu. 

Fyziologickou úlohou PrPC je pravděpodobně kontrola vnitřního stavu buněk, regulace 

matabolismu mědi, účast na regulaci spánku a na udržování homeostatických mechanizmů 

organismu [7]. 

2.2 Protein PrPSc 

Ke konverzi prionového proteinu PrPC v patologický prion PrPSc dochází vlivem 

jeho prostorové konfigurace. K této konformační změně dochází ze zatím neobjasněných 

příčin, neboť primární struktura PrPC a PrPSc je shodná (stejná sekvence aminokyselin). 

Obě izoformy se od sebe liší v sekundární a terciální struktuře. Sekundární struktura PrPC 

je tvořena ze 42 % α – helix a ze 3 % strukturou β – skládaného listu. Struktura PrPSc 

obsahuje pouze 30 % α – helix a 45 % ji tvoří β – skládaný list. V molekule, kde původně 
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převládaly konformační molekuly šroubovice α – helix, se u infekčního proteinu objevují 

v převaze struktury β – skládaného listu (obrázek č. 1) [8]. 

 

Obrázek č. 1: Konformace proteinu PrPC a PrPSc [9] 

Změna prostorového uspořádání molekuly má zásadní vliv na její vlastnosti. 

Důsledkem této konformační změny je mimořádná odolnost prionů PrPSc vůči působení 

zevního prostředí. Jsou rezistentní vůči varu, vysušení, zmrazení, ionizujícímu i 

ultrafialovému záření. Odolávají většině dezinfekčních prostředků, vysokým teplotám, a 

také štěpným enzymům, které běžně odstraňují nepotřebnou prionovou bílkovinu. 

Mezi doporučené způsoby dekontaminace patří například autoklávování při 

teplotě 133°C, tlaku 3 bary a době působení 20 minut [2] nebo deaktivace 5% roztokem 

chloranu sodného a dobou působení nejméně 2 hodiny [3]. Další metodou inaktivace 

prionů je působení horkého roztoku hydroxidu sodného [10]. 

2.3 Buněčná smrt 

Patologické PrPSc priony se mohou rozmnožovat pouze v přítomnosti 

fyziologických PrPC prionů [11]. To znamená, že PrPSc má schopnost změnit prostorové 
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uspořádání normálního buněčného PrPC a konvertovat jej na svou mutovanou formu. Tato 

fáze trvá dlouho, proto mají prionové choroby dlouhou inkubační dobu. Pokud se však 

tímto způsobem přemění prvních pár molekul, je vznik dalších PrPSc velmi rychlý, neboť 

množení se již uskutečňuje geometrickou řadou [12]. 

Imunitní systém není schopen rozpoznat patologické konformace prionů; místo 

vzniku imunitní reakce naopak dochází k dalšímu rozmnožování PrPSc. Infekční bílkovina 

se začíná hromadit uvnitř buňky v podobě amyloidních plaků, buňka se jí nedokáže zbavit, 

následně praská a hyne [11]. 

3. Prionová onemocnění – prionózy 

Prionózy jsou smrtelná neurodegenerativní onemocnění, která postihují zvířata i 

lidi. V současné době se za původce této skupiny chorob považují patologické priony 

PrPSc [1]. Společným znakem těchto chorob je poškození mozku v důsledku nahromadění 

patogenní prionové bílkoviny. Nejvýrazněji se změny projevují v nervové tkáni, kde 

dochází k degeneraci neuronů. Ty mizí a na jejich místě vznikají prázdná místa; tato 

prázdná místa dodávají postiženým částem mozku spongiózní (houbovitý) vzhled. 

Charakteristická je rovněž absence imunitních a zánětlivých reakcí na vyvolávající agens a 

velmi dlouhá inkubační doba. Projevují se progresivní poruchy centrálního nervového 

systému a nemoc končí ve všech případech smrtí postiženého jedince [11]. 

Prionové choroby se dostaly do popředí zájmu celosvětové veřejnosti až v roce 

1986 – tohoto roku propukla ve Velké Británii epidemie bovinní spongiformní 

encefalopatie (BSE). V tomto roce bylo zaznamenáno v různých částech Anglie 16 případů 

BSE a počet nakažených zvířat v dalších letech prudce stoupal [13]. V roce 1992, kdy bylo 

statisticky hlášeno 37 280 kusů dobytka nakaženého BSE, vzestup choroby kulminoval 

[14]. Poprvé se zkratka BSE objevila v prestižním britském časopise Veterinary Record 

v článku s názvem „A novel progressive spongiform encephalopathy in cattle“ („Nová 

spongiformní encefalopatie skotu“) [13]. Zkratka BSE je odvozena z anglického termínu 

„bovine spongiform encephalopathy“, což po překladu do češtiny znamená „houbovitě 

vyhlížející onemocnění mozku u skotu“. Mnohem častěji je však používán název „nemoc 

šílených krav“, jak nazvali chorobu angličtí farmáři, neboť vyvolává u krav neobvyklé 

chování. 



Petr Šebesta: Možnosti zpracování odpadů s obsahem prionů 

5 
2012 

Již na počátku epidemie BSE upozorňovali vědečtí pracovníci na do té doby 

neexistující riziko přenosu této smrtelné choroby ze zvířat na člověka. V roce 1996 byla 

objevena první zoonóza, kterou lékaři pojmenovali jako novou variantu Creutzfeldt-

Jakobovy choroby (vCJD) [2]. 

V tabulce č. 1 je seznam nejznámějších prionových chorob se základními 

epidemiolologickými a patogenickými údaji [15]. 

Tabulka č. 1: Přehled prionových chorob 

Choroba Hostitel Mechanizmus patogeneze 

Kuru člověk rituální kanibalismus 
sporadická 
CJD 

člověk somatická mutace, nebo spontánní konverze PrPC na PrPSc 

genetická   
CJD 

člověk mutace PRNP genu 

infekční  
CJD 

člověk přenos kontaminovaným materiálem 

vCJD člověk nákaza hovězím masem 
GSS člověk mutace PRNP genu 
FFI člověk mutace PRNP genu 
Scrapie ovce, 

koza 
přenos choroby na geneticky vnímavé ovce, kozy 

BSE skot přenos kontaminovanou masokostní moučkou 
CWD jelen, los neznámý 
TME norek přenos kontaminovaným hovězím nebo ovčím masem 
FSE kočka přenos kontaminovaným hovězí masem 

3.1 Prionová onemocnění u člověka 

Prionové choroby jsou u lidí vzácnější a dají se etiologicky rozdělit do tří skupin, 

a to na choroby: 

 sporadické 

 genetické (dědičné) 

 získané (iatrogenní) 

Sporadické prionózy vznikají zřejmě spontánní mutací PRNP genu nebo 

spontánní přeměnou PrPC na PrPSc. Přibližně 85 % případů prionových onemocnění tvoří 

sporadické verze CJD [16]; na celém světě postihují asi 1 člověka z milionu za rok [17]. 
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Genetické prionózy jsou podmíněny mutací genu PRNP v zárodečných buňkách. 

Těmito dědičnými mutacemi je upřednostňována spontánní přeměna PrPC na PrPSc. 

Získané prionózy vznikají po infikování proteinem PrPSc. Dnes je známo, že 

mohou být přeneseny na zdravého člověka chirurgickými nástroji a dokonce také 

některými léky. Přenos z člověka na člověka byl prokázán například po transplantaci oční 

rohovky, tvrdé pleny mozkové a po použití růstového hormonu získaného z hypofýz lidí 

nakažených CJD [16]. 

3.1.1 Kuru 

Kuru, nemoc objevená po druhé světové válce u příslušníků kmene Fore na Papui 

Nové Guineji, je způsobena rituálním kanibalismem [15] (obrázek č. 2). Důvodem ke 

kanibalismu nebyl hlad, neboť nedostatkem potravy tito lidé rozhodně netrpěli. Tímto 

způsobem prokazovali ostatní členové kmene Fore zemřelému úctu [18]. Zajímavým 

zjištěním bylo, že většinu obětí onemocnění Kuru tvořily ženy a děti, nikoliv dospělí muži. 

Příčinou byl již zmíněný způsob rituálního kanibalismu v kmeni, kdy ženy a děti po 

pozůstalém pojídaly vnitřní orgány včetně mozku, jehož tkáň byla nejvíce zasažena priony 

(muži jedli převážně svalovinu). Je zajímavé, že matkám nakaženým Kuru se vždy rodily 

zdravé děti. 

Antropologické výzkumy z oblasti Papui naznačují, že se nemoc Kuru se objevila 

někdy v rozmezí let 1900 až 1920 jako případ sporadické CJD; s vymýcením kanibalismu 

se začaly ztrácet i případy Kuru [15]. 

Choroba je charakteristická počátečním třesem (Kuru znamená v místním jazyce 

třást se). Dalším stádiem nemoci je porucha koordinace pohybů (ataxie), porucha řeči a 

potíže při polykání [19]. Inkubační doba je přibližně 12 let. Smrt nastává asi do jednoho 

roku od projevu prvních příznaků [8]. Typický je rovněž výskyt velkého množství 

amyloidních plaků a to především v mozečkové kůře [19]. 

Infekčnost tohoto onemocnění prokázal americký vědec slovenského původu 

Daniel Carleton Gajdusek tak, že uskutečnil mezidruhový přenos z člověka na šimpanze. 

Za tento objev byl v roce 1976 oceněn Nobelovou cenou v oboru lékařství [18]. 
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Obrázek č. 2: Dítě nakažené Kuru – kmen Fore [20] 

3.1.2 Creutzfeldt – Jakobova choroba (CJD) 

Vyskytuje se jako nemoc ve sporadické, genetické nebo infekční formě. CJD se 

projevuje narušením funkce mozkové kůry, vyznačuje se postupující demencí a poruchami 

pohybu i senzitivní nervové činnosti. K neuropatologickým projevům patří spongiformní 

degenerace mozku, ukládání amyloidních plaků a vakuolizace (ztráta) neuronů [8]. 

Dochází rovněž ke změnám v mentální oblasti projevujícími se náladovostí, stavy 

zmatenosti a postupnou ztrátou paměti; nemoc provází ztráta řeči (afázie), halucinace, 

závratě a krátké svalové záškuby. Creutzfeldt – Jakobova choroba postihuje obvykle lidi ve 

věku 60 let a končí smrtí nejčastěji okolo šesti měsíců od klinické manifestace onemocnění 

[6]. 
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3.1.3 Varianta Creutzfeldt – Jakobovy choroby (vCJD) 

Roku 1996 bylo ve Velké Británii oficiálně diagnostikováno 10 případů netypické 

formy CJD, která byla označena jako nová varianta – vCJD. Mnohé studie dokazují, že 

došlo k prolomení mezidruhové bariéry mezi zvířetem a člověkem, neboť původci vCJD 

jsou priony skotu. Odhaduje se, že ve Velké Británii mohly vstoupit do potravinového 

řetězce výrobky až ze dvou milionů kusů skotu nakaženého BSE [11]. 

Nová varinta Creutzfeldt – Jakobovy choroby se od předcházejících forem CJD 

odlišuje tím, že postihuje především mladší jedince ve věku okolo 30let a klinické příznaky 

trvají déle, v průměru 13 měsíců. V klinických projevech zpočátku převládají psychické 

poruchy, jako je úzkost, deprese a změny osobnosti, nápadné jsou poruchy citlivosti či 

bolest končetin nebo tváře. Po šesti měsících neurologické příznaky gradují – vzrůstá 

nemotornost, vzniká nestabilní chůze, řeč začíná být nesrozumitelná. Objevují se nervové 

záškuby, mimovolné rychlé pohyby, zhoršuje se paměť a myšlení až po úplnou demenci. 

Mezi neuropatologické znaky vCJD patří spongiformní změny, ztráta neuronů a 

tvorba velkého množství amyloidních plaků v mozku a mozečku [21] (obrázek č. 3). 

 

Obrázek č. 3: Histologický řez šedou kůrou mozkovou – amyloidní plak (bílá místa) při vCJD [6] 
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Ve Spojeném království (Velké Británie a Severního Irska) bylo od října 1996 do 

března 2011 zaznamenáno 175 případů vCJD [22]. Dalšími zeměmi postiženými vCJD 

byla Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemí, Portugalsko, Irsko, USA, Kanada, Japonsko, 

Taiwan a Saudská Arábie, kde se dohromady objevilo 49 případů této choroby. Počet obětí 

vCJD ve Spojeném království dosáhl vrcholu v roce 2000, kdy na tuto nemoc zemřelo 28 

lidí. [23]. 

3.1.4 Gerstmann – Sträussler – Scheinkerův syndrom (GSS) 

Tato vzácná neurodegenerativní nemoc byla poprvé popsána v roce 1928. 

Choroba se začíná projevovat mezi 35. až 50. rokem života a její příčinou jsou prionové 

patologické proteiny PrPSc vznikající přeměnou vlastního buněčného proteinu PrPC anebo 

genetickou mutací PRNP genu. Choroba se projevuje především ztrátou pohyblivosti a 

demencí, ve srovnání s ostatními prionózami  postupuje velice pomalu a trvá průměrně 5 

let. 

3.1.5 Fatální familiární insomnie (FFI) 

FFI je poměrně vzácné genetické onemocnění, které vzniká v důsledku mutace 

PRNP genu. Protein PrPSc se hromadí hlavně v části mozku zvané thalamus, který 

zodpovídá za řadu životních funkcí. Hlavními příznaky nemoci jsou pak silně narušený 

spánek, porucha pozornosti a motoriky, později se objevuje zmatenost a halucinace. 

Nemocní umírají s postupující nespavostí obvykle do 3 let od nástupu choroby [21]. 

Onemocnění postihuje především lidi ve věku okolo padesáti let; nedávno se zjistilo, že 

nemoc se vyskytuje i ve sporadické formě [7]. 

3.2 Prionová onemocnění u zvířat – TSE 

Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) jsou neurodegenerativní 

onemocnění postihující různé druhy zvířat a jsou způsobeny různými kmeny prionů [24]. 

Pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, legislativního 

dokumentu, který upravuje oblast prevence, tlumení a zdolávání transmisivních 

spongiformních encefalopatíí, se pod pojmem TSE rozumí „onemocnění vyskytující se 

pouze u zvířat“ [25]. 
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3.2.1 Scrapie – klusavka 

Nejdéle známou transmisivní spongiformní encefalopatií (TSE) je klusavka ovcí. 

První zmínky o této nemoci pocházejí od anglických farmářů již v roce 1732, kdy jsou 

popisovány nemoci ovcí a později i koz. 

Název onemocnění vznikl z anglického „to scrape – škrábat se“, neboť nemoc nutí 

ovce, aby se třely a škrábaly o okolní předměty, zřejmě v důsledku výrazného svědění 

kůže; tím ovce na postižených místech ztrácí rouno (obrázek č. 4). 

 

Obrázek č. 4: Ovce nakažená scrapií [26] 

Po inkubační době 1–5 let se ovce stávají nápadně plaché, neklidné, divoce 

pobíhají, narážejí do překážek a vyhýbají se zbytku stáda. Ataxie a svalová slabost 

způsobuje poruchy chůze, která je výstižně pojmenovaná jako klusání předními 

končetinami. Přestože má zvíře dobrý apetit, ztrácí kondici, výrazně hubne a hyne do 

několika měsíců od propuknutí choroby [27]. 

Scrapie je choroba s přirozeným přenosem ve stádě i mezi stády; přenos na 

člověka však dosud nebyl prokázán. Jedná se o infekční a zároveň i geneticky podmíněnou 

chorobu, takže je možno cíleným chovem vyšlechtit rezistentní plemena ovcí [6]. 



Petr Šebesta: Možnosti zpracování odpadů s obsahem prionů 

11 
2012 

První případ prionového onemocnění v Česku byl prokázán v osmdesátých letech 

20. století. Scrapie byla tehdy zjištěna u experimentálního stáda ovcí chovaných ve 

Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi [2]. 

V České republice se provádí aktivní monitoring na Scrapii malých přežvýkavců, 

tj. ovcí a koz, a to od roku 2002. Cílenému dozoru podléhají zejména veškerá zvířata 

podezřelá z infekce TSE. Do 31. ledna 2012 bylo vyšetřeno téměř 13 tisíc kusů ovcí. 

Pozitivní výsledek na Scrapii byl zjištěn u 55 zvířat. Rovněž bylo vyšetřeno více než 1,7 

tisíc koz s negativním výsledkem ve všech případech. 

3.2.2 Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) 

Bovinní spongiformní encefalopatie, známá také pod názvem „nemoc šílených 

krav“, je neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje změnami v chování a 

poruchami koordinace pohybů. Původcem onemocnění jsou patogenní priony, které se 

hromadí v mozku a způsobují zde patologické změny. Z počátku je nakažená kráva 

podrážděná, neklidná, lekavá a napadá jiná zvířata ve stádě. Později se dostaví třes, 

porucha koordinace pohybů a slabost zadních končetin. Charakteristická pro BSE je ztráta 

kondice a výrazné hubnutí (obrázek č. 5) při zachovalém apetitu k příjmu potravy. 

Nakonec kráva zůstává trvale ležet a hyne na celkovou vyčerpanost [28]. 

Inkubační doba je průměrně 5 let, klinické příznaky trvají 1 až 8 měsíců a nemoc 

končí vždy smrtí zvířete [8]. 

BSE vzniklo pravděpodobně mezidruhovým přenosem z ovcí nakažených 

klusavkou, kdy zdrojem nákazy byla zřejmě masokostní moučka, která se vyráběla i ze 

zvířat nakažených klusavkou [29]. Ve snaze zvýšit produkci mléka byla přidávána do 

krmiva skotu jako vydatný zdroj bílkovin. 

V 70. letech 20. století došlo v Anglii z úsporných důvodů ke změně technologie 

při výrobě této masokostní moučky. Snížila se teplota při jejím zpracování a z tohoto 

důvodu nebyly deaktivovány priony v ní obsažené. Hovězí dobytek, který byl krmený 

masokostní moučkou a onemocněl na BSE, mohl být po úhynu opět zpracován na moučku 

a opětovně použit jako krmivo. Takovou recyklací se v Anglii nemoc BSE zřejmě rychle 

rozšířila [2]. 
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U BSE dosud nebyl spolehlivě prokázán přenos infekce mezi zvířaty (přenos 

horizontální) a nevýznamný je pravděpodobně i přenos z matky na potomstvo (přenos 

vertikální) [3]. 

 

0brázek č. 5: Kráva nakažená BSE [30] 

3.2.3 Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD – Chronic wasting disease ) 

CWD se začala objevovat u divoce žijících jelenovitých od roku 1967 v Coloradu 

a Wyomingu (USA). Roku 1980 ji identifikovali jako spontánně se vyskytující 

spongiformní encefalopatii. U losů se tato nemoc objevila v roce 1979; v devadesátých 

letech se CWD začala projevovat u dalších zvířat žijících na amerických farmách. Je 

zajímavé, že prošlo zcela bez povšimnutí, když mezi roky 1976 a 1985 zemřelo na CWD 

až 71 % chovaných losů v Coloradu [31]. 

Délka inkubační doby není zcela známá, odhaduje se minimálně na 1,5 roku. Od 

prvních příznaků pak zvíře může zemřít již do několika týdnů, někdy se ale klinický 

průběh nemoci protáhne až na jeden rok. Přenos choroby dosud není podrobně 

prostudován a zatím nic nenaznačuje tomu, že by se přenášela podobně jako BSE přes 

masokostní moučku, protože zvířata na jeleních farmách jí nejsou krmena. Některé teorie 

tvrdí, že je to úplně nová prionová nemoc vyvinutá speciálně u jelenovitých, jiné teorie se 

přiklání k jelení verzi scrapie. 
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Mezi hlavní příznaky CWD patří ztráta hmotnosti, změny v chování postižených 

zvířat, ztráta koordinace, třesení hlavy i potíže s polykáním a dýcháním, které často vedou 

k smrtelné aspirační pneumonii (zánět plic vznikající z vdechování částeček z horních 

dýchacích cest). 

Mezi zvířata, u kterých bylo v severní Americe onemocnění popsáno, patří pouze 

čtyři druhy z čeledi jelenovitých: jelenec ušatý, jelenec běloocasý, jelen wapiti a los 

evropský (obrázek č. 6). Spolu s USA postihuje tato nemoc i zvěř v Kanadě, jinde ve světě 

dosud nebyla zaznamenána. I přes preventivní snahy farmářů se CWD stále projevuje a 

zabíjí stovky jelenů, jelenců a losů [32]. 

 

Obrázek č. 6: Jelenec s CWD [27] 

Ve většině členských států EU, mezi které se řadí i  Česká republika, se v rozmezí 

let 2007 až 2009 prováděl monitoring na prionovou chorobu CWD, a to přestože tato 

nemoc nebyla nikdy v Evropě diagnostikována. V ČR se vyšetřovala pouze vnímavá 

zvířata vyskytující se na našem území, tedy jelenec běloocasý a jelen lesní. Cílený dozor 

byl zaměřen na utracená, klinicky nemocná, uhynulá zvířata, zdravá zvířata starší 18 

měsíců a rovněž zvířata usmrcená při autonehodách. Celkově bylo v ČR vyšetřeno 733 
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kusů jelenovitých zvířat, vše s negativním výsledkem. Od roku 2010 bylo v celé Evropské 

unii upuštěno od monitoringu na chorobu CWD [28]. 

3.2.4 Přenosná encefalopatie norků (TME – Transmissible mink encephalopathy) 

Tato choroba se objevuje velmi zřídka, a to u norků, kteří jsou krmeni orgány či 

tkáněmi ovcí. Encefalopatie byla dosud zaznamenána v Kanadě, Finsku, Německu, Rusku 

a USA. Naposledy se objevila v roce 1985 ve Wisconsinu (USA), kde se pravděpodobně u 

norků vyvinula proto, že byli krmeni nakaženým hovězím masem. Jak je to u prionových 

encefalopatií běžné, nemoc je smrtelná a zabíjí dospělé jedince v průběhu několika měsíců. 

Tato choroba vzbudila zájem především proto, že prokázala možnost vyvinout se i 

u masožravců. Je dokladem toho, že priony jsou schopny adaptace na buněčné tkáně i 

jiných druhů zvířat, než u jakých se původně vyvinuly. 

Podobně jako u scrapie, průběh encefalopatie je velmi zákeřný. Zpočátku se u 

zvířete objevuje jistá podrážděnost a agrese, později se projevují pohybové potíže – 

norkům začínají ochabovat zadní končetiny, dochází také k sebepoškozování zvířete. 

Uměle byl původce encefalopatie norků přenesen do křečků, primátů i dalších 

zvířecích druhů [33]. 

3.2.5 Felinní spongiformní encefalopatie koček (FSE) 

Projevy felinní spongiformní encefalopatie koček byly zjištěny jak u koček 

domácích, tak i u kočkovitých šelem žijících v zajetí, například u pumy, lva, tygra či 

ocelota. Nemoc je způsobena stejným prionem jako BSE, proto případy FSE jsou známy 

především v zemích, které mají potíže s BSE, hlavně tedy ve Velké Británii. Případy 

nemoci byly zjištěny i v dalších zemích – Německo, Norsko, Lichtenštejnsko, Austrálie. 

Pro FSE jsou typické změny v chování, jako je agresivita nebo naopak přehnaná 

plachost, následují poruchy chůze a další projevy, které jsou stejné pro všechny 

spongiformní encefalopatie. Ke smrti dochází u domácích koček zhruba po 3–8 týdnech, u 

koček divokých je to do 8–10 týdnů. 

První případ FSE byl zaznamenán v roce 1990. Mezi léty 1990 a 2007 pak bylo 

hlášeno téměř 100 dalších případů nakažených domácích koček a 22 případů nemocných 
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kočkovitých šelem žijících v zoologických zahradách. S poklesem BSE začala také klesat i 

epidemie FSE [34]. 

4. Odpady s obsahem prionů 

4.1 Ochranná opatření přijatá v ČR vzhledem k BSE 

Evropská unie, jíž členem je od 1. 5. 2004 také Česká republika, přijala 

v souvislosti s ohledem na možné riziko šíření BSE řadu opatření na ochranu veřejného 

zdraví. Cílem těchto preventivních opatření je zejména bezpečnost potravin, ochrana 

spotřebitele a životního prostředí. Mezi důležitá ochranná opatření patří: 

 zákaz zkrmování masokostní moučky 

 bezpečné odstraňování SRM z potravinového řetězce 

 neškodné odstranění nebo použití VŽP 

 aktivní monitoring BSE [35] 

4.1.1 Zákaz zkrmování masokostní moučky (MKM) 

Bovinní spongiformní encefalopatie vznikla velmi pravděpodobně v důsledku 

krmení skotu krmivy s obsahem masokostní moučky, která byla vyrobena z uhynulých 

ovcí postižených screpií [28]. 

 Od roku 2001 platí v celé Evropské unii přísný zákaz zkrmování těchto 

živočišných bílkovin v krmivech určených pro hospodářská zvířata. V současné době je 

veškerá zpracovaná masokostní moučka zakázaná pro zkrmování, používá se hlavně pro 

výrobu hnojiv, kompostu nebo pro energetické účely. 

4.1.2 Bezpečné odstraňování specifikovaného rizikového materiálu (SRM) 

Jako specifikovaný rizikový materiál jsou označeny některé části těl přežvýkavců, 

které by mohly být na základě patogeneze TSE potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví, 

pro zdraví zvířat i pro životní prostředí. Tyto živočišné tkáně jsou považovány za zdroj 

nákazy BSE, neboť se v nich mohou nacházet patologické priony PrPSc. 
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Od roku 2000 je v Evropské unii zavedeno povinné odstraňování tohoto materiálu 

z potravinového a krmivového řetězce [35]. 

Mezi specifikovaný rizikový materiál se řadí u jatečně upravených těl skotu 

zejména lebka, mozek, oči a mícha zvířat starších 12 měsíců; páteř a míšní nervové uzliny 

zvířat starších 30 měsíců; mandle a střeva zvířat všech věkových kategorií. Odstraňování 

rizikového materiálu se provádí na jatkách nebo v bourárnách, a veškerý vytěžený materiál 

musí být ihned obarven modrou barvou, aby nemohlo dojít k záměně s jinými živočišnými 

produkty.  Likvidace odebraného rizikového materiálu se provádí ve schválených 

asanačních podnicích pro zpracování vedlejších živočišných produktů kategorie 1 a 

postupuje se při ní v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 

1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu [36]. 

4.1.3 Neškodné odstranění nebo použití vedlejších živočišných produktů (VŽP) 

Vedlejší produkty živočišného původu představují potenciální zdroj rizik pro 

zdraví lidí i zvířat, a proto nejsou určeny k lidské spotřebě. Vznikají hlavně při porážení 

zvířat pro lidskou spotřebu, při odstraňování mrtvých zvířat i během opatření pro tlumení 

nákaz, mezi které patří i nemoc bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Podle stupně 

rizika spojeného s těmito produkty byly zavedeny tři klasifikační kategorie. 

Materiál kategorie 1 představuje vysoké riziko a smí se používat jen pro účely 

mimo potravinový řetězec. Zahrnuje zejména těla zvířat, u kterých byla úředně potvrzena 

infekce TSE, zvířat podezřelých z TSE a zvířat usmrcených v souvislosti s opatřeními 

ke zdolávání TSE. Do této kategorie je v neposlední řadě zařazen rovněž veškerý 

specifikovaný rizikový materiál [36]. 

V naší republice se materiál kategorie 1 zpracovává pouze ve schválených 

asanačních podnicích (kafilériích). Neškodné odstraňování se provádí tlakovou sterilizací 

přehřátou parou. Zpracovatelská metoda, která je považována za dostatečně spolehlivou 

pro likvidaci prionů PrPSc, je charakteristická těmito parametry: 

 teplota vyšší než 133°C 

 doba alespoň 20 minut 

 absolutní tlak alespoň 3 bary 

 velikost částic 50 mm nebo méně 
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Masokostní moučka a kafilérní tuk, které vzniknou po zpracování tlakovou 

sterilizací, musí být následně odstraněny spoluspálením nebo se používají pro energetické 

účely jako palivo [24]. 

Neškodné spalování a spoluspalování tohoto odpadu musí být prováděno za 

podmínek, které zajistí ochranu zdraví lidí a zvířat. Řídí se právními předpisy z oblasti 

odpadového hospodářství v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2000/76/ES o spalování odpadů, která mimo jiné stanoví i limitní hodnoty emisí do 

ovzduší a do vod, kontrolu a monitorování těchto emisí a provozní podmínky pro spalovací 

závody [37]. 

Materiál kategorie 2 zahrnuje například hnůj, obsah trávicího traktu, produkty 

živočišného původu sebrané během úpravy odpadních vod, vedlejší produkty živočišného 

původu jiné než materiál kategorie 1 nebo kategorie 3, produkty živočišného původu 

nevhodné k lidské spotřebě z důvodu výskytu cizích těles, zvířata, která uhynula nebo byla 

usmrcena za účelem tlumení nákazy. 

Neškodně se odstraní jako odpad spálením nebo spoluspálením buď po 

předchozím zpracování tlakovou sterilizací, anebo přímo bez předchozího zpracování. 

Materiál kategorie 2 je také možno zkompostovat, přeměnit na bioplyn, využít k výrobě 

organických hnojiv, použít pro energetické účely jako palivo nebo odstranit zpracováním 

tlakovou sterilizací s následným zahrabáním na povolené skládce [36]. Podmínky pro 

vydávání povolení pro skládky jsou zakotveny ve směrnici Rady 1999/31/ES o skládkách 

odpadů [38]. 

Materiál kategorie 3 nepředstavuje významné riziko pro zdraví lidí či zvířat. 

Zahrnuje mimo jiné také produkty živočišného původu jatečně upravených těl zvířat, které 

sice žádné příznaky přenosného onemocnění nevykazovaly, avšak byly právními předpisy 

Společenství prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě, hlavy drůbeže, prasečí štětiny, 

peří, vodní a suchozemské bezobratlé živočichy, ulity měkkýšů a korýšů, zvířata z řádu 

hlodavců, odpady ze stravovacích zařízení a mnohé další produkty živočišného původu 

ze kterých nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí a zvířat. 

Materiál kategorie 3 se odstraní nebo použije obdobně jako materiál kategorie 2. 

Další možností využití je například výroba krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, krmiv pro 

kožešinová zvířata a krmiv pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová [25]. 



Petr Šebesta: Možnosti zpracování odpadů s obsahem prionů 

18 
2012 

4. 1. 4 Aktivní monitoring BSE 

V roce 1991 byl v naší republice zahájen monitoring BSE. V tomto období se 

jednalo pouze o monitoring pasivní, neboť se při něm vyšetřovala pouze zvířata 

s klinickými příznaky nevyléčitelného nervového onemocnění. K celoročnímu systému 

aktivního monitoringu, který počítal s vyšetřením i klinicky zdravých zvířat, přistoupila 

Česká republika v roce 2001. Preventivně se vyšetřoval všechen zdravý skot starší 30 

měsíců v případě normální porážky na jatkách a skot uhynulý nebo utracený starší 24 

měsíců. Na základě dlouhodobě příznivé situace v oblasti výskytu BSE v celé Evropské 

unii došlo od 1. července 2011 ke zvýšení věku testovaného dobytka. Stálý výbor pro 

potravinový řetězec a zdraví zvířat v Bruselu schválil posun věkové hranice pro 

vyšetřování skotu z dosavadních 30 měsíců na 72 měsíců v případě normální porážky a 

věkový limit z dosavadních 24 měsíců na 48 měsíců pro uhynulý nebo nutně utracený skot. 

Nové věkové hranice jsou společné pro všechny členské státy Evropské unie kromě 

Rumunska a Bulharska, kde platí věkové limity 30, respektive 24 měsíců. 

Při sledování BSE je možno používat pouze akreditované rychlé testy (Rapid 

test). Jednou z užívaných rychlých diagnostických metod pro stanovení patologického 

prionu PrPSc je imunoblotingový test založený na technice Western blot [28]. Využívá se 

při ní poznatku, že protein PrPSc je rezistentní vůči působení rozkladných enzymů. Vzorek 

nervové tkáně vyšetřovaného zvířete se vystaví působení proteinázy K. Fyziologický 

protein PrPC je účinkem proteinázy zcela rozložen. Případný protein PrPSc, který odolal 

štěpení, se následně prokáže monoklonálními protilátkami [3]. Je-li výsledek rychlého 

testu pozitivní nebo nejednoznačný (dubiózní), vzorek musí být podroben dalšímu 

konfirmačnímu (potvrzovacímu) vyšetření v Národní referenční laboratoři pro diagnostiku 

BSE a animálních transmisivních encefalopatií v Jihlavě [24]. 

V současné době provádí laboratorní diagnostiku BSE Státní veterinární ústav 

(SVÚ) Praha, SVÚ Olomouc a SVÚ Jihlava, která je zároveň i Národní referenční 

laboratoří pro TSE [28]. 

Oblast prevence, diagnostiky a zdolávání TSE je upravena nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, kterým se stanovují pravidla pro prevenci, tlumení a 

eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií („nařízení o TSE“) [25]. 
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4.2 Situace BSE v České republice 

V červnu roku 2001 se Česká republika také zařadila mezi země s výskytem BSE. 

První případ této choroby byl diagnostikován ve vesnici Dušejov na Jihlavsku. Tehdy bylo 

poraženo všech 134 dojnic tohoto stáda, aby se zamezilo rozšíření nákazy do dalších 

chovů. Kontrolní testy, které jsou schopny BSE odhalit, se provádějí analýzou vzorku 

nervové tkáně usmrceného zvířete; testy provedené ve veterinární laboratoři v Jihlavě pak 

ukázaly, že z celého stáda byla nakažena pouze jediná kráva [2]. 

Dne 1. února 2001 byl v České republice zahájen aktivní monitoring BSE u skotu. 

Počet vyšetřených zvířat do 31. ledna 2012 dosáhl téměř 1,77 milionů kusů. Pozitivní 

výsledek na BSE byl zjištěn pouze u 30 zvířat; výsledky zahrnuje tabulka č. 2 a graf č. 1 

[28]. 

Tabulka č. 2: Počet zvířat vyšetřených v ČR na BSE 

rok vyšetřený skot BSE pozitivní 

2001 114 146 2 

2002 175 435 2 

2003 210 456 4 

2004 200 873 7 

2005 170 857 8 

2006 174 470 3 

2007 160 420 2 

2008 157 270 0 

2009 156 472 2 

2010 146 455 0 

2011  97 848 0 

  do 31. 01. 2012                    4 707 0 

Celkem              1 769 409 30 

V případě úředního potvrzení případu BSE v hospodářství nařizují současné 

právní předpisy usmrcení a následnou likvidaci veškerého skotu, který je narozen ve 

stejném stádě jako pozitivní zvíře do 12 měsíců před datem narození postiženého zvířete 

nebo po něm a který mohl být krmen stejným krmivem jako pozitivní kus (stejná kohorta 

zvířat) [35]. 
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Graf č. 1: Počet zvířat vyšetřených v ČR na BSE 

 

4.3 Situace BSE ve světě 

OIE – The World Organisation for Animal Health (Světová organizace pro zdraví 

zvířat) je mezinárodní organizace, která si dala za úkol zlepšit a chránit zdraví zvířat. Sídlí 

v Paříži a sdružuje 178 členských států včetně České republiky. Každý členský stát se 

zavazuje k tomu, že bude-li na jeho území prokázána některá ze zvířecích nákaz 

sledovaných OIE, stát tuto skutečnost bezodkladně nahlásí. K tomuto účelu má OIE 

vytvořen jednotný informační systém WAHID  (World Animal Health Information 

Database), který je závazný pro všechny členské státy. BSE se řadí mezi sledované nákazy 
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jednou ročně v Paříži. OIE získává finance převážně z ročních povinných příspěvků anebo 

z dobrovolných příspěvků členských států. Mezi hlavní cíle OIE patří zejména: 

 transparentnost – každá členská země musí nahlásit sledované zvířecí onemocnění, 

které se vyskytne na jeho území. OIE tuto informaci rozšíří i mezi ostatní země, 

aby mohla být včas přijata příslušná preventivní opatření 

 vědecké informace – OIE sbírá a analyzuje informace o kontrole a zvládání 

zvířecích onemocnění. Ty pak poskytuje členským státům a zvyšuje tak 

pravděpodobnost, že se situace díky informovanosti zlepší 

 solidarita – OIE pomáhá chudým zemím zvládat různá onemocnění. Rovněž je 

v kontaktu s lokálními organizacemi a nabádá je, aby finančně přispěly ke kontrole 

a prevenci onemocnění 

 bezpečnost – OIE stanovuje podmínky pro mezinárodní obchod se zvířaty a 

zvířecími produkty. Cílem je chránit země před importováním a rozšiřováním 

nebezpečných patogenů 

 propagace veterinářských služeb – veterinářské služby v rozvíjejících se státech 

jsou na špatné úrovni, což zvyšuje riziko přenosu a rozvoje chorob 

 bezpečnost potravin a dobré zacházení se zvířaty 

OIE  nezávisle kontroluje stav BSE v členských zemích, a podle závažnosti člení rizika na: 

 zanedbatelné riziko 

 kontrolované riziko 

 neurčené riziko 

Mezi členské státy OIE s kontrolovaným rizikem BSE patří například Česká republika, 

Slovenská republika, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Francie, Řecko a 

Spojené království (Velké Británie a Severního Irska). 

Počet případů nákazy BSE ve Spojeném království a v České republice, 

v porovnání se všemi ostatními zeměmi znázorňuje tabulka č. 3. Z tabulky je patrné, že ve 

Spojeném království se v porovnání se všemi ostatními zeměmi objevilo nejvíce případů 

BSE.  Je rovněž zřejmé, že BSE je na celém světě na ústupu [14]. 
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Tabulka č. 3: Počet případů BSE 

rok Spojené království Česká republika ostatní země OIE 

1990 14 407 0 17 

1991 25 359 0 31 

1992 37 280 0 36 

1993 35 090 0 50 

1994 24 438 0 104 

1995 14 562 0 102 

1996 8 149 0 161 

1997 4 393 0 160 

1998 3 235 0 252 

1999 2 301 0 336 

2000 1 443 0 512 

2001 1 202 2 1 011 

2002 1 144 2 1 033 

2003 611 4 774 

2004 343 7 528 

2005 225 8 328 

2006 114 3 212 

2007 67 2 110 

2008 37 0 88 

2009 12 2 56 

2010 11 0 34 

2011 7 0 21 

Celkem 174 430 30 5 956 

 Graf č. 2 znázorňuje počet případů nákazy BSE ve Spojeném království (Velké 

Británie a Severního Irska) v porovnání se všemi ostatními zeměmi Světové organizace pro 

zdraví zvířat (OIE) [14]. 

Na britských ostrovech vzrůstal počet případů nemoci BSE až do roku 1992. 

V letech následujících pak počet onemocnění průběžně klesal. 

Mezi nejvíce postižené evropské země patřila Francie, Portugalsko, Španělsko, 

Švýcarsko a Německo [39]. 
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Graf č. 2: Počet případů BSE 

 

5. Technologický postup zpracování živočišných odpadů 
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5.1 Asanační podnik AGRIS Mankovice 

Asanační podnik AGRIS Mankovice (obrázek č. 7) je schváleným závodem na 
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manipulaci s kůžemi a se specifikovaným rizikovým materiálem (SRM), který je vzhledem 

k možnému výskytu patologických prionů PrPSc zařazen mezi materiál kategorie 1. 

 

Obrázek č. 7: Agris Mankovice [foto autora] 

Provoz podniku byl zahájen v roce 1967 a tehdy zpracovával živočišný odpad 

s kapacitou 5 000 tun za rok. V průběhu let byla technologie zdokonalována a 

modernizována a v současné době je možno zpracovat až 60 000 tun veterinárního odpadu 

ročně, maximálně však 190 tun denně. Řízení výrobních linek probíhá poloautomaticky 

přes počítačové řídící systémy, anebo ručně v případě poruchy automatického systému či 

poruchy na výrobní lince. 

5.1.1 Sběr a přeprava živočišného odpadu 

Odpady živočišného původu jsou do Mankovic denně sváženy téměř z celého 

Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje. Svoz je zajišťován 

speciálními asanačními vozidly, která zde přivážejí materiál kategorie 2 zahrnující zejména 

veškerá uhynulá hospodářská a divoce žijící zvířata včetně zvířat uhynulých 
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v zoologických zahradách. Do Mankovic je rovněž svážen veškerý specifikovaný rizikový 

materiál vytěžený na jatkách. Zde se zaeviduje, aby bylo patrno, od jakého původce 

pochází a zasílá do asanačního podniku AGRIS Žichlínek, který je schváleným závodem 

pro neškodné odstraňování materiálu kategorie 1. 

Materiál kategorie 3 určený k asanaci, který nepředstavuje významné riziko pro 

zdraví lidí i zvířat, je svážen do kafilérního podniku Agris Medlov, který je schváleným 

závodem pro nakládání s živočišným materiálem kategorie 3 [41].  

Materiály kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3 musí být během sběru a přepravy 

od sebe navzájem odděleny. V průběhu přepravy musí být vozidlo označené takovým 

způsobem, aby bylo možno jednoznačně rozlišit, kterou kategorii VŽP přepravuje [42]. Na 

vozidlech, která na území České republiky přepravují materiál kategorie 1, musí být 

umístěna identifikační etiketa s nápisem „pouze k neškodnému odstranění“. Materiál 

kategorie 2 se označuje nápisem „není určeno ke krmení zvířat“. Materiál kategorie 3 se 

označuje nápisem „není určeno k lidské spotřebě“. Při mezinárodní přepravě se povrch 

vozidla označí nesmazatelně barevnými kódy. Barvou černou se značí materiál kategorie 1, 

barvou žlutou materiál kategorie 2 a barvou zelenou materiál kategorie 3 [43]. 

5.1.2 Odběr vzorků a vyšetření na výskyt PrPSc 

Odběr vzorků na možný výskyt infekčních prionů PrPSc se provádí pouze u 

uhynulých zvířat spadajících do rozsahu monitoringu přenosných spongiformních 

encefalopatií. Věková hranice pro vyšetřování uhynulého skotu činí 48 měsíců, u ovcí a 

koz činí 18 měsíců stáří. K odběru vzorku nervové tkáně se používá jednorázová 

„Odběrová souprava na BSE“ pro skot a „Odběrová souprava na TSE“ pro ovce a kozy 

[24] (obrázek č. 8). 



Petr Šebesta: Možnosti zpracování odpadů s obsahem prionů 

26 
2012 

 

Obrázek č. 8: Odběrová souprava [foto autora] 

Samotný odběr probíhá tak, že se zvířeti nejprve oddělí hlava v hlavovém kloubu, 

následně se vsune speciální odběrová lžička do prostoru mezi tuhou plenu mozkovou a 

míchu a vyjme se vzorek části prodloužené míchy. Odebraný vzorek se umístí do nádobky 

odběrové soupravy, která musí být řádně označena identifikačním číslem zvířete. 

Bezprostředně po skončení odběru všech vyšetřovaných zvířat se vzorky odesílají na 

laboratorní vyšetření do SVÚ Olomouc. 

Laboratoř provede vyšetření vzorku jedním z rychlých testů, které jsou schváleny 

v rámci monitoringu skotu, ovcí a koz. Negativní výsledek pak oznámí laboratoř zasláním 

protokolu o vyšetření [24]. 

V případě potvrzení prionové nákazy musí být v závodě AGRIS Mankovice 

nařízeno odstranění živočišných odpadů v podniku se právě nacházejících a společně 

s veškerými vyrobenými produkty se vše zlikviduje jako materiál kategorie 1 ve 

schváleném asanačním podniku v Žichlínku. Následně se provede úklid, dezinfekce, 

dezinsekce a deratizace všech prostor závodu [41]. 
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5.1.3 Zpracování živočišných odpadů 

Uhynulá zvířata, která byla přivezena k asanaci do kafilérie AGRIS Mankovice, 

jsou dopravena do přípravny, kde jsou stažena z kůže. Následně jsou tyto kůže 

konzervovány solením a zaslány do kožedělného podniku k dalšímu zpracování. Z těl 

skotu, ovcí a koz je vytěžen specifikovaný rizikový materiál (SRM), který je ihned 

odvezen do připravených kontejnerů a zaslán ke zpracování do asanačního ústavu AGRIS 

Žichlínek, který je schváleným podnikem ke zneškodňování tohoto vysoce rizikového 

odpadu živočišného původu – VŽP kategorie 1. 

Po vytěžení rizikové suroviny jsou zbylé části těl, včetně všeho ostatního 

živočišného odpadu kategorie 2 a kategorie 3 určeného k asanaci, dopraveny do 

příjmového žlabu (obrázek č. 9). 

 

Obrázek č. 9: Příjmový žlab [foto autora] 

 Šnekovým dopravníkem je surovina vyhrnována do pomaluběžné drtičky surovin 

DS 20 k rozmělnění na částice o velikosti maximálně 50 x 50 x 50 mm (obrázek č. 10). 

Obsluha linky denně kontroluje úplnost zubů drtičky a také to, zda nedošlo k 



Petr Šebesta: Možnosti zpracování odpadů s obsahem prionů 

28 
2012 

jejich vylomení či poškození. Provádí se rovněž kontrola přítomnosti kovových dílů a ty se 

následně vybírají. 

 

Obrázek č. 10: Drtička surovin DS 20 [foto autora] 

Nadrcená surovina je z drtiče dopravována do dávkovacího vozíku a rozvážená do 

čtyř sterilizátorů P8 na tepelné zpracování (obrázek č. 11). Sterilizátor je naplněn 

surovinou o obsahu 7 tun, poté je hermeticky uzavřen a je započat ohřev pomocí páry. Po 

dosažení předepsané teploty, která musí dosahovat minimálně 133 °C a absolutního tlaku 3 

barů, musí surovina setrvat ve sterilizátoru minimálně 20 minut. Pokud dojde v průběhu 

sterilizace k poklesu teploty nebo tlaku pod stanovenou hodnotu, celý proces se přeruší a 

provede se opakovaně při dodržení uvedených parametrů. Vysoké požadavky na teplotu a 

tlak zaručí, že při zpracování dojde ke spolehlivé deaktivaci prionů PrPSc, pokud by se ve 

zpracovávané surovině nacházely. 

Po splnění stanoveného technologického postupu je sterilizovaná surovina tlakem 

vypuštěna do zásobníku a odtud kontinuálně přivedena do diskových sušáren, kde je 

zbavena vody. 
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Výstup suroviny ze sušárny je zaústěn do šnekového lamelového lisu, kde za 

vysokých tlaků dochází k rozdělení masokostní moučky (pevné fáze) a kafilérního tuku 

(kapalné fáze). 

 

Obrázek č. 11: Sterilizátor P8 [foto autora] 

5.1.4 Nakládání s produkty – masokostní moučka a kafilérní tuk 

Masokostní moučka (MKM) je z lisu dopravena do spádového chladiče, kde 

gravitačně padá dolů a je vzduchem ochlazována. Poté je dopravena na vibrační 

prosévačku, kde je přes síto kalibrována na požadovanou zrnitost a dopravena do 

zásobníků MKM. 

MKM vyrobenou z materiálu kategorie 2 je možné neškodně odstranit 

spoluspálením v cementárně Cement Hranice nebo přeměnit na bioplyn v bioplynové 

stanici ZEVO ve Velkých Karlovicích [41]. Výroba bioplynu spočívá v procesu anaerobní 

fermentace, kdy dochází k rozkladu organické hmoty a uvolnění bioplynu, který je 

následně využíván ke spalování za současné produkce tepla a elektrické energie. Bioplyn 
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je považován za jeden z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů v České republice [44].  

MKM lze rovněž využít jako organické hnojivo, které se používá k zásobování půdy 

dusíkem a fosforem. 

Kafilérní tuk, další produkt, který vzniká při lisování, je dopraven k vyčištění 

na dekantační odstředivce. Zde je pomocí odstředivé síly vyčištěn a poté odváděn 

čerpadlem do zásobníku tuků. 

Kafilérní tuk je čerpán na vozidla s cisternou a expedován k odběratelům do 

Velkých Karlovic na výrobu bioplynu nebo do Liberce, kde se z něj vyrábí bionafta [41]. 

Bionafta společně s bioplynem je vzhledem ke klesající dostupnosti ropy nadějným 

zdrojem pohonných hmot pro silniční dopravu [44]. 

5.1.5 Označování produktů 

V asanačních podnicích, které zpracovávají materiál kategorie 2 nebo kategorie 1, 

musí být veškeré získané produkty trvale označeny, neboť se nesmí dostat do 

potravinového a krmivového řetězce. Z tohoto důvodu se přidává do zpracovaných 

produktů, které prošly předchozím sterilizačním zpracováním, barevná značkovací látka 

glyceroltriheptanoát (GTH). Značkovací látka je rozpoznatelná zrakem i čichem, je 

netoxická, stabilní a lehce analyzovatelná [42]. 

5.1.6 Kritické kontrolní body 

Analýza rizik a kritické kontrolní body – HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Point) je systém preventivních opatření, jimiž se odstraňují nebo minimalizují 

biologická, chemická a fyzikální rizika, která se mohou vyskytnout v průběhu 

technologického postupu zpracování suroviny. V různých fázích výrobního procesu 

zpracování živočišného odpadu jsou (na základě provedené analýzy nebezpečí) stanoveny 

tzv. kritické body a je určeno, jakých hodnot musí dosahovat a které veličiny jsou u nich 

sledovány. Nedílnou součástí systému opatření je rovněž soustavný monitoring jejich 

kritických hodnot. Cílem HACCP je zajistit zdravotní a hygienickou nezávadnost finálních 

produktů, které opouštějí závod [36]. 

HACCP v závodě AGRIS Mankovice zahrnuje zejména každodenní kontrolu 

účinnosti drtiče surovin DS 20, aby velikost částic surového materiálu po zmenšení 
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nepřesahovala 50 mm a rovněž povinnost pracovníků podniku sledovat dodržování 

předepsaného tlaku a teploty dosažené při procesu tepelného zpracování včetně délky 

trvání procesu tepelného zpracování. Veškeré hodnoty teplot, tlaků a časů jsou graficky 

zaznamenávány (obrázek č. 12) a archivovány počítačem [41]. 

 

Obrázek č. 12: Grafický záznam [foto autora] 

5.2 Asanační podnik AGRIS Žichlínek 

Asanační podnik AGIS Žichlínek je schváleným závodem na zpracování VŽP 

kategorie 1. Živočišný odpad této kategorie představuje vysoké riziko pro zdraví lidí a 

zvířat v souvislosti s výskytem přenosných spongiformních encefalopatií (TSE). V tomto 

zařízení se provádí asanace, tedy sběr, svoz a následně neškodná likvidace odpadů 

živočišného původu. Technologický postup zpracování materiálu kategorie 1 je shodný 

s technologickým postupem zpracování materiálu kategorie 2. Z toho vyplývá, že 

v kafilérii AGRIS Žichlínek platí stejně přísné parametry pro zpracování kafilérní suroviny 

na masokostní moučku a kafilérní tuk jako v kafilérii Agris Mankovice. Materiál se 

rozmělní v drtiči na velikost částic maximálně 50 mm a nadrcená surovina je tlakově 
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sterilizována přehřátou parou za působení teploty 133 °C, tlaku 3 bary a doby sterilizace 

minimálně 20 minut [24]. 

MKM je skladována v silech a následně je expedována k neškodnému odstranění 

spoluspálením do cementárny Cement Hranice nebo cementárny Českomoravský cement 

Mokrá. Kafilérní tuk je dopravován do skladovací nádrže a odtud převážen do cementáren 

ke spálení, nebo je čerpán do kotelny a využíván jako palivo. 

MKM a kafilérní tuk vyrobený z materiálu kategorie 1 na rozdíl od materiálu 

kategorie 2 nelze využít pro technické účely k výrobě bioplynu nebo bionafty a nelze jej 

použít ani jako hnojivo [36]. 

V asanačním podniku Agris Žichlínek se rovněž likvidují zvířata, u nichž byl 

zjištěn pozitivní výsledek na BSE, scrapii nebo jinou prionovou nákazu. Naprosto stejný 

technologický postup zpracování surového materiálu a neškodného odstranění MKM a 

kafilerního tuku tedy platí i v případě výskytu patologického prionu PrPSc ve zpracované 

surovině [24]. 
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6. Závěr 

Bakalářská práce zpracovává tématiku vysoce rezistentních prionů PrPSc, jež 

odolávají většině dezinfekčních prostředků i vysokým teplotám. Tyto priony způsobují 

celou řadu smrtelných onemocnění, která jsou zde rovněž uvedena. V bakalářské práci je 

zpracován přehled preventivních opatření přijatých v ČR vzhledem k BSE včetně 

statistického hodnocení situace BSE v České republice a ve světě. V rámci vypracování 

bakalářské práce jsem také navštívil asanační podnik AGRIS Mankovice, abych objasnil, 

jak je zde nakládáno s vysoce rizikovým živočišným odpadem a zda nehrozí potenciální 

nebezpečí přenosu a šíření prionových chorob. 

Výskyt epidemie nemoci šílených krav ve Velké Británii jednoznačně ukázal na 

nutnost dodržení technologických postupů při zpracování kafilerního odpadu.  

V souvislosti s technologií užívanou v asanačním podniku AGRIS Mankovice 

bych rád zmínil, že při zpracování živočišného odpadu jsou zde dodržována ta nejpřísnější 

ochranná opatření. Veškerý kafilerní odpad určený k asanaci je dokonale tepelně 

zpracován tlakovou sterilizací. Tento technologický postup zaručuje, že pokud by se ve 

zpracované surovině nacházely patogenní priony PrPSc, budou spolehlivě deaktivovány. 

Výslednými produkty tlakové sterilizace jsou masokostní moučka a kafilérní tuk. 

Masokostní moučka je následně odstraňována spoluspálením v cementárně Cement 

Hranice nebo se přemění na bioplyn v bioplynové stanici ZEVO ve Velkých Karlovicích. 

Kafilérní tuk je rovněž využíván na výrobu bioplynu, který je považován za významný 

obnovitelný zdroj energie. Další možností zpracování kafilerního tuku je výroba bionafty, 

která může sloužit jako plnohodnotná náhrada běžných pohonných hmot. 
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